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The aim of present study was to examine the mediating role of
perfectionism in the relationship between anxiety and self –
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P=0.00. Negative perfectionism also significantly predicted
academic procrastination at the significant level of P=0.00. The
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according to the research findings, by reducing anxiety and
negative perfectionism and promoting self-efficacy and positive
perfectionism, students' academic procrastination decreases.
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هدف اين پژوهش بررسي نقش واسطهای كمالگرايي در رابطه ميان اضطراب حالت-صفت
مقاله پژوهشي
و خودكارآمدی با اهمالكاری تحصيلي در دانشجويان شهر تهران بود .اين پژوهش از نوع
همبستگي و مبتني بر مدليابي معادالت ساختاری انجام شد .جامعه آماری پژوهش حاضر
شامل دانشجويان دانشگاه پيام نور شهر تهران در سال تحصيلي  97-98بود و نمونه مورد
تاریخ دریافت:
بررسي با استفاده از روش نمونهگيری تصادفي خوشهای با حجم  349نفر ( 184مرد و 165
1400/09/21
زن) انتخاب شدند و به پرسشنامههای خودكارآمدی عمومي (شرر و همكاران،)1982 ،
تاریخ ویرایش:
كمالگرايي (فراست و همكاران ،)1990 ،اهمالكاری (سولمون و همكاران )1984 ،و
1400/11/18
اضطراب حالت-صفت (اسپيلبرگر )1983 ،پاسخ دادند .نتايج به دست آمده با استفاده از
تاریخ پذیرش:
1401/03/25
معادالت ساختاری تجزيهوتحليل گرديد .يافتهها نشان دادند كه بر اساس اضطراب صفت-
تاریخ انتشار:
حالت ،خودكارآمدی و كمالگرايي مثبت ميتوان اهمالكاری تحصيلي را پيشبيني نمود و
1401/03/31
كمالگرايي منفي نيز بهطور معناداری اهمالكاری تحصيلي را در سطح معناداری P=0/01
پيشبيني كرد .همچنين نقش واسطهای كمالگرايي در رابطه ميان اضطراب صفت-حالت و
خودكارآمدی با اهمالكاری تحصيلي نيز در سطح معناداری  P=0/01مورد تأييد قرار گرفت.
واژگان کلیدی:
در نتيجه بر اساس يافتههای پژوهش ،با كاهش اضطراب و كمالگرايي منفي و ارتقاء
اهمالكاری تحصيلي ،اضطراب صفت-حالت،
خودكارآمدی و كمالگرايي مثبت ،اهمالكاری تحصيلي دانشجويان كاهش مييابد.
خودكارآمدی ،كمالگرايي

استناد به این مقاله :نيكوگفتار ،منصوره و حاجكاظمي ،زينب .)1400( .رابطهی اضطراب و خودكارآمدی با اهمالكاری تحصيلي در
دانشجويان :نقش واسطهای كمالگرايي .مجله مطالعات روانشناسي تربيتي.123-141 ،)45(19 ،
DOI: 10.22111/JEPS.2022.6722

© نويسندگان.

ناشر :دانشگاه سيستان و بلوچستان

رابطهی اضطراب و خودکارآمدی با اهمالکاری تحصیلی ...

125

مقدمه
حدود  20الي  25درصد از مردان و زنان بزرگسال سراسر جهان در حوزههای مختلف تحصيلي ،روابط اجتماعي ،شغلي و
مديريت مالي دچار اهمالكاری 1مزمن هستند (بالكيس و دورو2007 ،2؛ استيل و فراری2014 ،3؛ شاونمن ،شرنبرگ ،ون
ساليش و اكرت .)2022 ،4در اين ميان اهمالكاری تحصيلي 5يک مسئله همهگير در ميان دانشجويان در نظر گرفته شده
است كه بيشتر از انواع ديگر اهمالكاری مانند اهمالكاری در تصميمگيری ،6اهمالكاری نوروتيک 7و اهمالكاری زندگي
روزمره 8توجه محققان را به خود جلب كرده است (ميلگرام و همكاران1995 ، 9؛ اشپورتون و همكاران .)2022 ،10اهمال
كاری تحصيلي تأخير در شروع تكليفي كه فرد در نهايت قصد كامل كردن آن را دارد توصيف شده است به طوری كه به
دليل انجام ندادن تكليف سر موعد فرد آشفتگي هيجاني را تجربه ميكند (لي و شانبرگ .)1993 ،11بدين ترتيب اهمال-
كاری تحصيلي را عمدتا به عنوان تمايل غيرمنطقي برای به تأخير انداختن در شروع يا كامل كردن تكليف تحصيلي
تعريف كردهاند (فراری .)1998 ،محمدی بايتمر و همكاران ( )2017شيوع اهمالكاری تحصيلي در دانشجويان دانشگاه
علوم پزشكي زنجان (تعداد كل  210نفر) را  63درصد گزارش كردند و طبق مطالعه توكلي ( 14 )1392درصد از
دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي آبادان (تعداد كل  600نفر) دچار اهمالكاری تحصيلي بودند كه از اين ميان  12/8درصد
زنان و  14/1درصد مردان دچار اهمالكاری شديد و  70/8درصد از كل دانشجويان 68/8 ،درصد زنان و  68/7درصد
مردان سطوح متوسطي از اهمالكاری تحصيلي را گزارش دادند.
مطالعات نشان ميدهند كه اهمالكاری تحصيلي بر پيشرفت تحصيلي 12و عملكرد تحصيلي 13دانشجويان تأثير دارد
(بورچي و اوينگر2018 ،14؛ كيم و سئو2015 ،15؛ بالكيس ،دورو و بوليس2013 ،16؛ بابادوغان )2010 ،17و بهطور منفي با
نمره نهايي آزمون و عملكرد تحصيلي همبسته است (گروشيت .)2018 ،18اين يافتهها تأييد ميكند كه اهمالكاری
تحصيلي مسئله ای جدی است كه به صورت فردی بر دانشجويان و به طور كلي بر جامعه دانشگاهي و جامعه تأثير مي
1. procrastination
2. Balkis, & Duru
3. Steel, & Ferrari
4. Schuenemann, Scherenberg, von Salisch, & Eckert
5. academic procrastination
6. decision-making
7. Neurotic procrastination
8. life routine procrastination
9. Milgram et al
10. Shportun et al
11. Lay, & Schouwenburg
12. academic achievement
13. academic performance
14. Borekci, & Uyangor
15. Kim, & Seo
16. Balkis, Duru, & Bulus
17. Babadoğan
18. Goroshit
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گذارد .بنابراين به دليل تأثيراتي كه اهمالكاری تحصيلي بهطور خاص بر عملكرد و پيشرفت تحصيلي دانشجويان و به-
طور عام بر جامعه دانشگاهي و جامعه دارد ،بررسي عوامل مؤثر بر اين متغير ضروری به نظر ميرسد ،چراكه در مطالعاتي
كه در آينده به طراحي مداخالتي برای كاهش اهمالكاری تحصيلي خواهند پرداخت ،كاربردی خواهد بود.
مطالعات مختلفي عوامل پيشبينيكننده اهمالكاری تحصيلي را مورد مطالعه قرار دادهاند كه نتايج آنها عوامل
متفاوتي چون سبکهای مقابلهای و خودكارآمدی (الوينگر و همكاران ،)2016 ،1خستگي تحصيلي ،خودكارآمدی
تحصيلي و موفقيت تحصيلي (اوكال ،)2016 ،2عوامل جمعيت شناختي چون سال تحصيلي و  ...را به عنوان عوامل پيش
بين اهمالكاری تحصيلي برشمردهاند (سپهريان .)1390 ،مطالعاتي كه به بررسي رابطه اضطراب و اهمالكاری تحصيلي
پرداختهاند اضطراب را در حيطههای مختلفي مورد توجه قرار دادهاند .برای مثال برخي مطالعات نشان ميدهند وقتي
اضطراب امتحان ،اضطراب پاياننامه و اضطراب كالسها در سطح بااليي قرار دارد اهمالكاری تحصيلي نيز بيشتر است
(كاستر2018 ،3؛ شاهرخي و نصری1393 ،؛ شيخي ،فتح آبادی و حيدری1392 ،؛ آژور .)2011 ،4اضطراب ،5هيجاني است
كه با احساس تنش ،افكار نگرانكننده و تغييرات جسماني مانند افزايش فشار خون مشخص ميشود (انجمن روانشناسي
آمريكا .)2010 ،اضطراب در مطالعهی حاضر با استفاده از تقسيمبندی اضطراب حالت و اضطراب صفت بررسي شده است.
اضطراب حالت 6واكنش هيجاني گذرا و ناپايدار فرد تحت تأثير محرک برانگيزنده استرس تعريف شده است و اضطراب
صفت 7به تمايل شخصي برای واكنش نشان دادن با اضطراب در زمان پيشبيني وقايع تهديدآميز اشاره دارد (سيرين و
ييلديريمتورک .)2020 ،8طبق مطالعه ساری و سوزانتي )2017( 9و كرانجک ،كاسر و كوميدار )2016( 10رابطه معنادار
قوی ميان سطح اضطراب و اهمالكاری تحصيلي وجود دارد و هر چه سطح اضطراب باالتر است اهمالكاری تحصيلي
نيز بيشتر است .مطالعه سپهريان ( )1390نشان داد اضطراب پيشبيني كننده معنادار اهمالكاری تحصيلي بود.
عالوه بر اضطراب ،يكي ديگر از متغيرهای پيشبين اهمالكاری تحصيلي خودكارآمدی 11است .بندورا)1997( 12
خودكارآمدی را به عنوان باور افراد درباره تواناييشان برای انجام موفقيت آميز يک تكليف معين تعريف كرده است.
مطالعات نشان ميدهند بين خودكارآمدی و اهمالكاری تحصيلي رابطه معناداری وجود دارد (براندو-گاريدو ،مانتز-هداگو،
ليمونرو ،گومز-رومرو و توماس-سابادو2020 ،13؛ زيگلر و اوپدنكر2018 ،1؛ رحيميان بوگر و روحانيپور .)1394 ،بدين معنا
1. Lowinger et al
2. Ocal
3. Custer
4. Azure
5. anxiety
6. state-anxiety
7. trait-anxiety
8. Sirin, Yildirimturk, & Ay
9. Sari, & Susanti
10. Kranjec, Košir, & Komidar
11. self-efficacy
12. Bandura
13. Brando-Garrido, Montes-Hidalgo, Limonero, Gómez-Romero, & Tomás-Sábado

رابطهی اضطراب و خودکارآمدی با اهمالکاری تحصیلی ...

127

معنا كه افزايش نمره خودكارآمدی با كاهش اهمالكاری تحصيلي همراه است .همچنين خودكارآمدی تحصيلي نيز
اهمالكاری تحصيلي را پيشبيني ميكند (مالكوچ و مولتو2018 ،2؛ چراغي و يوسفي )1398 ،يعني با افزايش
خودكارآمدی تحصيلي اهمالكاری تحصيلي كاهش مييابد.
از سوی ديگر مطالعات ديگری نظير هانالي و سوه )2021( 3و اسميت و همكاران )2022( 4بر رابطه ميان كمال
گرايي 5و اهمالكاری تحصيلي تاكيد كردهاند .كمالگرايي به عنوان تمايل به وضع استانداردهای بسيار باال و ارزيابيهای
بسيار منتقدانه درباره خود تعريف شده است (فراست ،مارتين ،الهارت و روزنبالت .)1990 ،6تقسيمبندیهای متفاوتي از
كمالگرايي وجود دارد كه رايجترين آنها تقسيم كمالگرايي به سه بعد كمالگرايي خويشتنمدار ،7ديگرمدار 8و

جامعهمدار9

مدار 9است (هيوت و فلت .)1991 ،همچنين تری شورت ،اونز ،اسليد و ديوئي )1995( 10بر اساس نظريه تقويت ،كمال-
گرايي را به دونوع مثبت و منفي تقسيم كردهاند .كمالگرايي مثبت 11را به عنوان انگيزه دستيابي به يک هدف به منظور
دستيابي به نتيجه مثبت و كمالگرايي منفي 12را به عنوان انگيزه دستيابي به يک هدف برای اجتناب از نتيجه منفي
تعريف كردند .كمالگرايي مثبت شناخت و رفتارِ مربوط به اهدافي پيشرونده 13مانند جستجوی موفقيت و تأييد شدن
توسط ديگران در نظر گرفته شده است و كمالگرايي منفي به شناخت و رفتار مربوط به اهداف اجتنابي 14چون اجتناب از
شكست و طرد شدن توسط ديگران اشاره دارد (كوبوری و تانو .)2005 ،15كمالگرايي مثبت منجر به انواع هيجانات مثبت
مانند رضايت و لذت و كمال گرايي منفي منجر به انواع هيجانات منفي مانند نارضايتي و عدم لذت ميشود (اسليد و
اونز .)1998 ،16در پژوهش حاضر اين تقسيمبندی مورد استفاده قرار گرفته است .يافتههای مطالعه گاش و رای)2017( 17
نشان داد كه اهمالكاری تحصيلي بهطور مثبتي با هر سه بعد كمالگرايي خويشتنمدار ،ديگرمدار و جامعهمدار همبسته
است و اين ابعاد بهطور معناداری اهمالكاری تحصيلي را پيشبيني ميكنند .طبق مطالعه كرانجک ،كوسر و كاميدار
( )2016بين كمالگرايي ناسازگارانه 18و اهمالكاری تحصيلي رابطه مثبت معناداری وجود داشت و كمالگرايي
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1. Ziegler, & Opdenakker
2. Malkoç, & Mutlu
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4. Smith et al
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6. Frost, Marten, Lahart, & Rosenblate
7. self-oriented perfectionism
8. other-oriented perfectionism
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سازگارانه 1با اهمالكاری تحصيلي رابطه منفي معناداری نشان داد .نتايج مطالعه سويسا و وايس ( )2014نيز نشان داد
بين كمالگرايي ناسازگارانه و اهمالكاری تحصيلي رابطه مثبت معناداری وجود دارد .مطالعه كاپان ( )2010نشان داد
صفت شخصيتي كمالگرايي خودمدار به طور معناداری اهمالكاری تحصيلي را پيشبيني ميكند .طبق مطالعه كاگان،
كاگر ،الن و كاندمير ( )2010كمالگرايي رفتار اهمالكاری تحصيلي را توضيح ميدهد .مطالعات داخلي نيز كمالگرايي را
به عنوان عامل پيشبين اهمالكاری تحصيلي مورد تأييد قرار دادهاند (رئوف ،خادمي و نقش1398 ،؛ محمودزاده و
محمدخاني1395 ،؛ نوری امامزادهئي و نيلفروشان 1395 ،و هاشمي و لطيفيان .)1392 ،پژوهشهای موجود پيامدهای
منفي اهمالكاری تحصيلي از جمله كاهش سالمت عاطفي (كراس و فرند ،)2014 ،كاهش بهزيستي (سيروس و پايچل،
 ،)2013افت عملكرد تحصيلي (كيم و سئو )2015 ،و اجتناب از روابط اجتماعي را مورد تأكيد قرار دادهاند (استيل و
فراری .)2013 ،مداخالت اندكي نيز در رابطه با كاهش اهمالكاری تحصيلي صورت گرفتهاند كه برای نمونه بر پرورش
فرايندهای خود نظمبخشي يادگيری (گرانچل ،پاترژک ،كلينگزيک و فرايز ،)2018 ،2درمان پذيرش و تعهد مبتني بر

وب3

(گنون ،ديون ،ريموند و گرجور )2018 ،4و زير سوال بردن ارزيابيهای شناختي( 5كريزپينز ،گورت ،سي شولكي و ديكازر،6
 )2019متمركز شدهاند .اما نتايج مطالعه مروری زاكس و هن )2018( 7كه مداخالت تحصيلي مربوط به اهمالكاری
تحصيلي را مورد مطالعه قرار داده است نشان ميدهد كه مطالعات كمي در زمينه مداخالت مربوط به كاهش اهمالكاری
تحصيلي انجام شده است به همين دليل الزم است مداخالت بيشتری صورت گيرد و اثربخشي اين مداخالت بررسي و
مطالعه شود .كمبود مطالعات تئوريک كافي و همه جانبه درباره اين مفهوم باشد .در اين راستا مطالعه حاضر قصد دارد
گامي در جهت غني كردن مطالب تئوريک دررابطه با اين مقوله بردارد .همانطور كه در بررسي پيشينه مالحظه شد
اضطراب ،خودكارآمدی و كمال گرايي متغيرهای مهم و اثرگذار بر اهمالكاری تحصيلي هستند كه اين اثرگذاری در
مطالعات مختلف بهصورت جداگانه مورد تأييد قرار گرفته است .اما تاكنون مطالعهای اثر تركيبي اين سه متغير بر اهمال
كاری تحصيلي را مورد بررسي قرار نداده است .به خصوص مطالعاتي كه نقش ميانجيگر كمالگرايي در مطالعات مربوط
به مفهوم اهمال كاری تحصيلي را مورد توجه قرار دهند بسيار محدود هستند .در اين زمينه تنها يک مطالعه يافت شد كه
نتايج آن نشان ميدهد كمالگرايي رابطه ميان طرحوارههای غيرانطباقي اوليه با اهمالكاری تحصيلي را ميانجيگری مي-
كند (آذری .) 2017 ،به همين دليل در زمينه بررسي نقش متغيرهای ميانجيگر در رابطه ميان متغيرهای اثرگذار بر اهمال-
كاری تحصيلي به طور كلي و از سوی ديگر در رابطه ميان اضطراب و خودكارآمدی و اهمالكاری تحصيلي به طور
خاص هم در مطالعات خارجي و هم داخلي شكاف پژوهشي به چشم ميخورد .به همين دليل هدف اين پژوهش بررسي
1. adaptive perfectionism
2. Grunschel, Patrzek, Klingsieck, & Fries
3. web-based acceptance and commitment
4. Gagnon, Dionne, Raymond, & Grégoire
5. Inquiry of Cognitive Appraisals
6. Krispenz, Gort, Schültke, & Dickhäuser
7. Zacks, & Hen
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نقش واسطهای كمالگرايي بر رابطه ميان اضطراب صفت-حالت و خودكارآمدی با اهمالكاری تحصيلي در دانشجويان
است .در شكل  1الگوی رابطه ساختاری بين اضطراب صفت-حالت و خودكارآمدی و اهمالكاری تحصيلي با مياجيگری
كمالگرايي نشان داده شده است .بر اساس مدل پيشنهاد شده فرض پژوهش بر اين است كه:
 .1اضطراب صفت-حالت ،خودكارآمدی و كمالگرايي ،اهمالكاری تحصيلي را پيشبيني ميكنند.
 .2اضطراب صفت-حالت به صورت غيرمستقيم به واسطه كمالگرايي بر اهمالكاری تحصيلي اثر دارد.
 .3خودكارآمدی به صورت غيرمستقيم به واسطه كمالگرايي بر اهمالكاری تحصيلي اثر دارد.

شكل  .1الگوی مفهومی پژوهش

روش
روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي بود و روابط علّي ميان متغيرهای پژوهش به وسيله مدليابي معادالت
سا ختاری مورد بررسي قرار گرفت .جامعه آماری پژوهش كليه دانشجويان دانشگاه پيام نور شهر تهران بود كه در سال
تحصيلي  98-97مشغول به تحصيل بودند .طبق جدول كرجسي و مورگان  378به روش نمونهگيری خوشهای تصادفي
انتخاب شدند كه در نهايت با حذف پرسشنامههای مخدوش و دادههای پرت 349 ،دانشجو ( 184مرد و  165زن) به
عنوان نمونه نهايي لحاظ شد .كالس ،در هر دانشكده بر حسب رشته تحصيلي بهعنوان خوشه مورد ارزيابي قرار گرفت.
برای جمعآوری دادهها از ابزارهای زير استفاده شد .برای جمعآوری دادهها از ابزارهای زير استفاده شد.
مقیاس خودکارآمدی عمومی :1مقياس خودكارامدی عمومي (شرر ،مادوكس ،مركاندانته ،پرنتيس -دان ،جاكوبز
و راجرز )1982 ،دارای  17سؤال است كه بر پايه مقياس پنج درجهای ليكرت از ( 1كامالً مخالفم) تا ( 5كامالً موافقم)
نمرهگذاری ميشود .شرر و همكارانش ( )1982آلفای كرونباخ اين پرسشنامه را  0/86به دست آوردند .در مطالعه براتي
بختياری ( )1376پايايي آزمون  0/76روايي سازه آزمون از طريق همبستگي با مقياس عزتنفس  0/61گزارش شد .در
1. general self-efficacy scale
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مطالعه نيكوگفتار و ميرزايي ( )1397آلفای كرونباخ  0/92به دست آمد و در مطالعه رياحي ،اسمعيلي و كاظميان ()1395
همساني دروني مادهها با استفاده از آلفای كرونباخ  0/74و در مطالعه حاضر  0/81كسب شد.
مقیاس کمالگرایی چند بعدی :1مقياس كمال گرايي (فراست و همكاران )1990 ،بر پايه مدل چندبعدی
كمالگرايي طراحي شده است كه  35گويه و  6بعد را در بر ميگيرد 9 ،سؤال ( )34 ،9 ،10 ،13 ،14 ،18 ،21 ،23 ،25به
بعد نگراني درباره اشتباهات 4 ،2سؤال ( )33 ،32 ،28 ،17به ترديد درباره انجام كارها 5 ،3سؤال ( )26 ،20 ،15 ،11 ،1به
انتظارات والديني 4 ،4سؤال ( )35 ،22 ،5 ،3به انتقادگری والديني 7 ،5سؤال ( )4 ،6 ،12 ،16 ،30 ،24 ،19به معيارهای
فردی 6و  6سؤال باقيمانده نيز به بعد سازماندهي 7مربوط است .مادههای پرسشنامه در يک مقياس  5درجهای ليكرت
از ( 1كامالً مخالفم) تا ( 5كامالً موافقم) پاسخدهي و نمرهگذاری ميشوند .در مطالعه فراست و همكاران ( )1990ضريب
پايايي برای بعد نگراني درباره اشتباهات  ،0/88ترديد درباره انجام كارها  ،0/77انتظارات والديني  ،0/84انتقادگری
والديني  ،0/84معيارهای فردی  0/83و سازماندهي  0/93گزارش شد .در مطالعه بيطرف ،شعيری و حكيم جوادی
( )1389ضريب همساني دروني برای كل پرسشنامه  0/86و برای ابعاد نگراني درباره اشتباهات ،ترديد درباره انجام كارها،
انتظارهای والديني ،معيارهای فردی و سازماندهي به ترتيب  0/57 ،0/47 ،0/78 ،0/72 ،0/85و  0/83كسب شد.
همچنين روايي همگرا از طريق رابطه با پرسشنامه كمالگرايي مثبت و منفي تریشورت و همكاران ( )1995بررسي شد
و نتايج نشانگر روايي مناسب پرسشنامه بود .در اين پژوهش ضرايب اعتبار با روش آلفای كرونباخ برای دو بعد
كمالگرايي مثبت و منفي به ترتيب برابر  0/78و  0/83به دست آمد.
مقیاس اهمالکاری دانشجویان :8مقياس اهمال كاری (سولومون و راثبلوم )1984 ،دارای  27گويه است و 3
مؤلفه آماده شدن برای امتحانات ( 8سؤال) ،آماده شدن برای تكاليف ( 11سؤال) و آماده شدن برای مقالههای پايانترم
( 8سؤال) را در برميگيرد .مادههای پرسشنامه در يک مقياس  5درجهای ليكرت از ( 1بندرت) تا ( 5هميشه) پاسخدهي و
نمرهگذاری ميشوند .سولومون و راثبولم ( )1984آلفای كرونباخ  0/64را به دست آوردند و روايي با استفاده همبستگي
دروني نيز  0/84گزارش شد .در مطالعه جوكار و دالور ( )1386آلفای كرونباخ برای كل مقياس  0/91و روايي با روش
تحليل عاملي  0/88و در مطالعه حاضر  0/85به دست آمد .در پژوهش هاشمي ،شاهرخي ،احمدی ،خانزاده و گروسي
( )1396ضريب همبستگي مؤلفههای اهمالكاری با نمره كل اهمالكاری به ترتيب برای اهمالكاری در امتحان ،٪75
اهمالكاری در تكليف  0/88و اهمالكاری در مقالهنويسي  0/80گزارش شد.

1. Multidimensional Perfectionism Scale
)2. Concern over Mistakes (CM
)3. Doubt about actions (D
)4. Parental Expectations (PE
)5. Parental Criticism (PC
)6. Personal Standards (PS
)7. Organization (O
8. procrastination assessment scale-students
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پرسشنامهی حالت-صفت اضطراب :1مقياس حالت-صفت اضطراب (اسپيلبرگر )1970 ،از  40سؤال تشكيل
شده كه  20سؤال اول حالت اضطراب و  20سؤال دوم صفت اضطراب را مورد سنجش قرار ميدهد .مقياس حالت
اضطراب (اضطراب آشكار) شامل  20جمله است كه احساسات فرد را در «اين لحظه و زمان پاسخگويي» ارزشيابي
ميكند .مقياس صفت اضطراب (اضطراب پنهان) هم شامل  20جمله است كه احساسات عمومي و معمولي افراد را مي-
سنجد .مادههای پرسشنامه در يک مقياس  4درجهای ليكرت از ( 1خيلي كم) تا ( 4خيلي زياد) پاسخدهي و نمرهگذاری
ميشوند .نمرات هر كدام از دو مقياس حالت و صفت اضطراب ميتواند در دامنهای بين  20تا  80قرار گيرد .پايايي اين
مقياس توسط اسپيلبرگر و همكاران ( )1970برای زير مقياس اضطراب حالت  ٪83و برای اضطراب صفت  0/79كسب
شد .مهرام ( ) 1373در هنجاريابي آزمون در شهر مشهد پايايي آزمون را از طريق آلفای كرونباخ برای اضطراب حالت
 0/91و برای اضطراب صفت  0/90و كل مقياس  0/94گزارش كرد و بررسي روايي آزمون با شيوه مالک همزماني نيز
بيانگر روايي مناسب آن بود .در مطالعه صفوی و معروفي ( )1391ضريب آلفای كرونباخ برای پرسشنامه  0/90و در اين
پژوهش  0/92به دست آمد.
برای تجزيهوتحليل دادهها از آزمون همبستگي پيرسون و برای آزمون فرضيههای پژوهش از روش مدليابي معادالت
ساختاری و نرم افزارهای  SPSS18و  AMOS23استفاده شد.
یافتهها
دادههای حاصل از گروه نمونهای با حجم  349نفر با ميانگين سني  23/78و انحراف معيار  7/8مورد تجزيه و تحليل قرار
گرفت .قبل از تحليل دادهها ،مفروضههای اصلي مدليابي معادالت ساختاری (نرمال بودن ،2خطي بودن ،هم خطي
چندگانه )3مورد بررسي قرار گرفتند و تائيد شدند .برای سنجش نرمال بودن از شاخصهای كجي و كشيدگي متغيرها
استفاده شد و نشان داد آمارههای كجي و كشيدگي در برخي خرده مقياسها مناسب است .سپس از آزمون كولموگروف-
اسميرنوف 4و همچنين نمودار احتمال نرمال 5استفاده شد كه نتايج نشانگر دادههای پرت بود .برای نرمالسازی قطعي
ال
دادهها از آزمون ماهاالنوبيس استفاده شد و نمرههای  29نفر به علت پرت بودن كنار گذاشته شد .در نهايت دادهها كام ً
نرمال گرديد .برای بررسي خطي بودن رابطه متغيرها از ماتريس پراكندگي متغيرها 6استفاده شد كه در نتيجه همه
نمودارها خطي بودن رابطه متغيرها را تأييد كردند .همخطي بودن چندگانه با توجه به دو شاخص تحمل 7و عامل تورم

1. state-trait anxiety inventory
2. normality
3. multicollinearity
4. Kolmogorov-Smirnov Test
5. normal Q-Q plot
6. scatter plot matrices
7. tolerance
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واريانس 1بررسي شد كه ارزش تحمل باالی  0/10متغيرها و عامل تورم واريانس كمتر از  10عدم همخطي چندگانه
ميان متغيرها را تأييد كردند.
جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها

M

SD

 .1اضطراب صفت

31/57

7/75

2

1

4

3

6

5

7

**

 .2اضطراب حالت

29/36

9/96

0/61

-

 .3اضطراب صفت حالت

81/52

19/23

**0/71

**0/51

 .4خودکارآمدی

49/35

6/32

**-0/24

**-0/19

**-0/39

-

19/42

2/864

* *0/24

**0/26

**0/29

**-0/21

-

 .6تردید نسبت به اعمال

10/75

2/086

* *0/28

**0/18

**0/25

**-0/21

**0/54

-

 .7انتظارات والدین

10/10

2/705

* *0/21

**0/17

**0/13

**-0/27

**0/63

**0/51

 .8انتقاد والدین

11/96

3/246

**

**

**

**

**

 .9استانداردهای فردی

19/75

2/778

اشتباهات

9

11

13

-

 .5نگرانی در مورد

8

10

12

14

0/21

**

**

0/57

-

**-0/35

**-0/24

**-0/24

* * 0/30

**-0/30

**-0/31

**-0/29

**-0/32

-

 .10نظم و ترتیب

16/11

2/714

**-0/33

**-0/31

**-0/29

**0/28

**-0/28

**-0/27

**-0/38

**-0/24

**-0/33

-

 .11کمالگرایی

98/27

10/865

* *0/17

**0/25

**0/29

**-0/28

**0/66

**0/71

**0/62

**0/59

**-0/40

**-0/33

 .12آماده کردن تكالیف

19/51

2/59

**

**

0/22

**

0/29

**

-0/21

**

0/72

**

0/61

**

**

0/82

**

-0/23

**

-0/25

**

0/37

**

0/25

**

-0/27

**

0/27

**

0/44

**

0/34

**

-0/35

**

-0/22

0/24

**

0/7

0/1

0/18

-0/18

0/49

0/45

-

*

0/59

**

0/29

**

0/26

**

 .13آمادگی برای امتحان

26/6

3/62

0/53

-

 .14تهیه مقاله

19/34

3/25

**0/15

* 0/11

**0/21

**-0/18

**0/19

* 0/12

**0/21

**0/37

**-0/30

**-0/37

**0/19

**0/51

**0/44

 .15اهمالکاری تحصیلی

65/47

7/06

**

**

**

*

**

**

*

**

**

**

**

**

**

0/19

0/13

0/18

-0/12

0/18

0/27

0/12

-

0/12

0/24

-0/29

-0/35

0/33

0/57

*P<0/05, **P<0/01

جدول  1نشان ميدهد همبستگي معناداری بين متغيرها وجود داشت .در ادامه برای بررسي روابط ميان متغير درون
زاد (اهمالكاری تحصيلي) ،متغير واسطهای (كمالگرايي) و متغيرهای برونزاد (اضطراب حالت-صفت و خودكارآمدی) از
مدليابي معادالت ساختاری استفاده شد .نتايج برازندگي مدل پيشنهادی نشان داد (،GFI=0/99 ،X2/df=2/92
 )RMSEA=0/042 ،TLI=0/94 ،CFI=0/97 ،NFI=0/96 ،AGFA=0/98كه مدل از برازش مناسب و قابل
قبولي برخوردار است .جدول  2ضرايب استاندارد مسيرهای مستقيم ميان متغيرهای پژوهش را نشان ميدهد.
جدول  .2ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم در مدل پژوهش
اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

متغیرها
 .1اضطراب صفت حالت بر اهمالکاری تحصیلی

0/481

0/263

0/126

 .2خودکارآمدی بر اهمالکاری تحصیلی

-0/524

-0/413

0/216

 .3کمالگرایی مثبت بر اهمالکاری تحصیلی

-0/219

-0/197

0/054

 .4کمالگرایی منفی بر اهمالکاری تحصیلی

0/263

0/224

0/058

نتايج جدول  2نشان ميدهد كه اضطراب حالت-صفت و كمالگرايي منفي به طور مثبت و معنادار و خودكارآمدی و
كمالگرايي مثبت بهطور منفي و معنادار ،اهمالكاری تحصيلي را پيشبيني ميكند .نتايج نشان ميدهند كه كمالگرايي
)1. Variance Infalation Factor (VIF

0/44

**

-0/63
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در رابطه ميان اضطراب حالت-صفت و خودكارآمدی با اهمالكاری تحصيلي نقش واسطهای ايفا ميكند .بر اساس مدل
نهايي متغيرها در مجموع توانستند  80درصد از واريانس اهمالكاری تحصيلي را تبيين كنند .مدل نهايي در شكل 2
نشان داده شده است.

شكل  .2مدل تجربی

برای

پژوهش

بررسي

اثرات

معناداری

غيرمستقيم از آزمون بوت استراپ 1استفاده شد كه نتايج آن در جدول  3گزارش شده است.
جدول  .3برآورد اثرات غیرمستقیم استاندارد در مدل بر اساس آزمون بوت استراپ
مسیرهای غیرمستقیم
 .1اضطراب صفت حالت بر اهمالکاری
تحصیلی با نقش واسطهای کمالگرایی مثبت
 .2خودکارآمدی بر اهمالکاری تحصیلی با
نقش واسطهای کمالگرایی منفی

مقدار برآورد

حد پایین

حد باال

P

0/402

0/315

0/483

0/0001

0/381

0/294

0/469

0/0001

نتايج جدول  3نشان ميدهد كه اضطراب صفت حالت با واسطه كمالگرايي مثبت ( )β =0/40اثر غيرمستقيم مثبت
معناداری بر اهمالكاری تحصيلي دارد و خودكارآمدی به واسطه كمالگرايي منفي ( )β =0/38اثر غيرمستقيم مثبت
معناداری بر اهمالكاری تحصيلي دارد .جدول  2نيز اثرات مستقيم ،غيرمستقيم و كل متغيرهای مدل نهايي پژوهش را
نشان ميدهد.
1. bootstrap
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش واسطهای كمالگرايي در رابطه ميان اضطراب حالت–صفت و خودكارآمدی با
اهمالكاری تحصيلي در دانشجويان انجام شد .يافتهها نشان داد اضطراب حالت–صفت بهطور مثبت و معناداری
اهمالكاری تحصيلي را پيشبيني ميكند به اين معنا كه با افزايش اضطراب حالت -صفت اهمالكاری نيز افزايش مي
يابد .اين يافته با يافتههای ساری سوزانتي ( ،)2017كرانجک ،كوسر و كوميدار ( )2016و سپهريان ( )1390مبني بر وجود
رابطه معنادار ميان سطح اضطراب و اهمالكاری تحصيلي همخوان است .همچنين با يافتههای مطالعات كاستر (،)2018
آژور ( ،)2011شيخي و همكاران ( )1392و شاهرخي و نصری ( )1393كه نشان ميدهند اضطراب امتحان ،پاياننامه و
كالسها موجب افزايش اهمالكاری تحصيلي ميشود مطابقت دارد .همانطور كه از تعريف اهمالكاری پيداست به
تأخير انداختن تكليف مؤلفه اصلي اين مفهوم است (فراری )1998 ،كه به نوعي ميتوان آن را اجتناب از انجام تكليف در
نظر گرفت .ازآنجاكه رابطه منفي و معناداری ميان اجتناب كردن و اضطراب وجود دارد (عطادخت ،نريماني و فالحيان،
 ،)2019اضطراب را ميتوان بعد جداييناپذير اجتناب دانست .بدين ترتيب ميتوان ارتباط ميان اضطراب و اهمالكاری را
تبيين كرد و در واقع اهمالكاری را بهمنزله اجتناب و نوعي مكانيسم مقابله با اضطراب در نظر گرفت؛ به عبارت ديگر فرد
اهمالكار برای آنكه خود را در موقعيتي اضطرابزا قرار ندهد ،وظايف و كارهايش را به تعويق انداخته و به نوعي از
حالت ناخوشآيند اضطراب فاصله ميگيرد .تكرار اين رفتار اجتنابي در حوزه فعاليتهای مربوط به تحصيل ،به صورت
اهمالكاری تحصيلي در افراد مبتال قابل تشخيص است.
يافته ديگر پژوهش نشان داد خودكارآمدی به طور منفي و معناداری پيشبين اهمالكاری تحصيلي است يعني با
افزايش خودكارآمدی اهمالكاری تحصيلي كاهش مييابد .اين يافته با مطالعات براندو–گاريدو و همكاران (،)2020
زيگلر و اويندكر ( ،)2018رحيميان بوگر و روحاني پور ( )1394مبني بر وجود رابطه معناداری ميان خودكارآمدی و اهمال
كاری تحصيلي ،همخوان است .همچنين با يافتههای مالكوچ و مولتو ( ،)2018چراغي و يوسفي ( )1398كه نشان دادند
خودكارآمدی تحصيلي اهمالكاری تحصيلي را پيشبيني ميكند نيز تطابق دارد .افرادی كه خودكارآمدی بااليي دارند
راهبردهای مقابله انطباقيتری انتخاب ميكنند به همين دليل معموالً اضطراب تحصيلي كمتری را تجربه ميكنند
(چراغي ،دستا ،قرباني ،عبيدی زادگان و عرب زاده)2009 ،؛ بنابراين ميتوان انتظار داشت كساني كه خودكارآمدی بااليي
دارند كمتر از راهبرد مقابله ناپختهای همچون اهمالكاری استفاده كنند .خودكارآمدی در تعريف شرر و همكاران ()1982
بيانگر آن است كه بعضي افراد نسبت به زندگي خودشان چشمانداز مطمئنتری دارند و بدون در نظر گرفتن دشواری
تكاليف و كارها ،در انجام وظايف خود به صورت مؤثرتری عمل ميكنند؛ به عبارت ديگر خودكارآمدی در تعريف شرر و
همكاران ( ) 1982نشانگر احساس توانمندی در انجام وظايف محوله است .با توجه به تعريف ذكر شده به نظر ميرسد كه
افراد دارای خودكارآمدی تحصيلي ،خود را در انجام تكاليف و وظايف تحصيلي توانا ادراک كرده و انجام فعاليتهای
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مربوطه بر احساس شايستگي و كمال بيشتر كرده و وظايف و كارهای خود را خوشايندتر احساس ميكنند؛ حالتي در
مقايسه با اضطراب حالت-صفت به صورت معكوس عمل ميكند.
يافته ديگر پژوهش نشان داد كه كمالگرايي در پيشبيني اهمالكاری تحصيلي نقش دارد .كمالگرايي مثبت به طور
منفي و معناداری اهمالكاری تحصيلي را پيشبيني ميكند و كمالگرايي منفي بهطور مثبت و معناداری اهمالكاری
تحصيلي را پيشبيني ميكند .اين يافته با مطالعات گاش و رای ( ،)2016سويسا و وايس ( ،)2014كاپان ( ،)2010كاگان
و همكاران ( )2010كه نشان دادند ابعاد مختلف كمالگرايي مانند خويشتنمدار ،ديگرمدار و جامعهمدار و نيز كمالگرايي
سازگارانه و ناسازگارانه و اهمالكاری تحصيلي رابطه معناداری وجود دارد ،همسو است .همچنين با يافتههای رئوف و
همكاران ( ،)1398محمودزاده و محمدخاني ( ،)1395نوری امام زادهئي و نيلفروشان ( )1395و هاشمي و لطيفيان ()1392
كه كمالگرايي را بهعنوان عامل پيشبين اهمالكاری تحصيلي مورد تائيد قرار دادهاند ،همخواني دارد .فرد دارای كمال
گرايي مثبت به دنبال موفقيت و جلب تأييد ديگران است (كوبوری و تانو )2005 ،بنابراين قابل انتظار است كه برای
رسيدن به اين اهداف ،موفقيت تحصيلي و پيشرفت تحصيلي را در اولويت قرار دهد و تمام تالش خود را در اين راستا به
كار گيرد كه در اين صورت كمتر دچار اهمالكاری تحصيلي خواهد شد؛ اما فرد دچار كمالگرايي منفي اصوالً به دنبال
اجتناب است و از شكست ميترسد (همان)2005 ،؛ بنابراين اهمالكاری تحصيلي نيز ميتواند نوعي راهبرد اجتنابي تلقي
شود كه به دنبال ترس از شكست تحصيلي و در نهايت ترس از طرد شدن توسط ديگران ميآيد كه اضطراببرانگيز
است .به بيان ديگر چنين به نظر ميرسد كه كمالگرايي مثبت از طريق تمايالت برتری جويانه ،فرد را به انجام كارهايي
سوق ميدهد كه موجب پذيرش بيشتر و شناختهشدن بيشتر وی در ميان سايرين شود .در جوامع امروزی يكي از مالک
های برتری و موفقيت و كسب جايگاه اجتماعي ،موفقيت و پيشرفت تحصيلي است؛ بنابراين كمالگرايي مثبت ،در افراد
تمايل بيشتری برای كسب موفقيت ايجاد كرده و در انجام هر فعاليتي كه برای آنان موفقيت بيشتری به دنبال داشته
باشد ،انگيخته ميكند.
يافته نهايي پژوهش نشان داد كه كمالگرايي رابطه ميان اضطراب حالت–صفت و خودكارآمدی با اهمالكاری
تحصيلي را واسطهگری ميكند؛ به عبارت ديگر اضطراب حالت–صفت و خودكارآمدی به صورت غيرمستقيم و با واسطه
كمالگرايي ميتوانند بر اهمالكاری تحصيلي اثر بگذارند .اين يافته با مطالعه آذری ( )2017كه نشان داد رابطه ميان
طرحوارههای اوليه غيرانطباقي و اهمالكاری تحصيلي با كمالگرايي واسطهگری ميشود ،همخوان است .برای تبيين
واسطهگری كمالگرايي در رابطه ميان اضطراب و اهمالكاری تحصيلي ميتوان اينگونه استدالل كرد از آنجاكه فرد
كمالگرا استانداردهای بااليي را برای خود وضع ميكند (فراست و همكاران )1990 ،ميتوان تصور كرد هر چه
استانداردها باالتر باشند رسيدن به آنها سخت ميشود و در نتيجه فرد همواره برای رسيدن به آنها مضطرب است .در
اين راستا پژوهشها همبستگي مثبت ميان كمالگرايي و اضطراب را مورد تأييد قرار دادهاند (اسا ،ليان ،كنرات ،چن و
وانگ2008 ،؛ كاوامورا ،هانت ،فراست و دی بارتولو .)2001 ،هر چه فرد اضطراب بيشتری را تجربه ميكند به همان
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نسبت اهمالكاری بيشتری دارد .در گروه دانشجويان ميتوان اينگونه تبيين كرد كه احتماالً وضع استانداردهای تحصيلي
باال (مانند نمره باال) توسط خود و يا اطرافيان ميتواند اضطراب را تشديد كند و درنتيجه اجتناب از تكاليف تحصيلي در
قالب اهمالكاری تحصيلي نمود پيدا كند .در تبيين واسطهگری كمالگرايي در رابطه ميان خودكارآمدی و اهمالكاری
تحصيلي ميتوان گفت وقتي فرد كمال گرا انتظارات بااليي از خود دارد احتماالً در بيشتر مواقع از عهده انجام آنها بر
نخواهد آمد و وقتي چندين بار در رسيدن به استانداردهای مورد انتظار شكست بخورد ،باور او در توانمندیاش برای
رسيدن به اهداف و انجام تكاليف تضعيف خواهد شد ،زيرا يكي از منابع خودكارآمدی تجارب مسلط است به اين معنا كه
داشتن تجارب موفقيتآميز خودكارآمدی را ارتقا ميدهد (بندورا)2012 ،؛ بنابراين به دنبال آن وقتي خودكارآمدی كاهش
يابد اهمالكاری افزايش مييابد ،زيرا فرد به توانايي خود در اتمام كار باور نخواهد داشت.
پژوهش حاضر همچون ديگر پژوهشها در حوزه علوم انساني با محدوديتهايي روبرو بوده است .با توجه به اينكه
طرح پژوهش همبستگي است ،رابطه بين متغيرهای مورد بررسي را نميتوان بهصورت علت و معلولي تبيين نمود.
يافته های اين پژوهش بر روی دانشجويان شهر تهران به مرحله اجرا درآمده ،لذا در تعميم نتايج بايد احتياط شود .با توجه
به اينكه ابزار اندازهگيری پژوهش پرسشنامه است و يافتههای پژوهش بر اساس گزارشات ذهني دانشجويان ،درنتيجه
امكان سوگيری در پاسخهای دانشجويان وجود دارد.
پيشنهاد ميشود اثرگذاری عوامل ديگری غير از عوامل فردی بر اهمالكاری تحصيلي بررسي گردد .برای مثال
عوامل مربوط به خانواده مانند سبکهای فرزندپروری والدين و نيز اضطراب و كمالگرايي خود والدين و اثر آن در
اهمال كاری تحصيلي دانشجويان مورد مطالعه قرار گيرد .همچنين تأثير عوامل فردی ديگر مانند وسواس فكری عملي
مطالعه شود .با توجه به نتايج پژوهش حاضر ارائه كارگاههای آموزشي از سوی واحد آموزش دانشگاهها برای دانشجويان
با هدف تقليل اهمالكاری به واسطه كاهش كمالگرايي منفي و نيز كاهش اضطراب توصيه ميشود .همچنين
توانمندسازی والدين در خصوص نحوه تعامل و برخورد صحيح با فرزندان بهمنظور كنترل كمالگرايي و اضطراب ميتوان
اثرگذار باشد.
منابع
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مهرام ،ب .)1373( .راهنمای آزمون اضطراب آشكار و پنهان اسپيل برگر .دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي
مشهد.
نوری امام زاده ئي ،ط .و نيلفروشان ،پ .)1395( .اهمال كاری تحصيلي دانشجويان :نقش سبکهای مقابله با تنيدگي و ابعاد دوگانه
كمال گرايي .رويكردهای نوين آموزشي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان.21-40 ،)1( 11 ،
نيكوگفتار ،م .و ميرزايي ،ف .)1397( .تحليل رابطه كنوني بازخوردهای ناكارآمد مادران با خودكارآمدی و سبکهای مقابلهای.
روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني.205-212 ،)58( 15 ،

هاشمي ،ل .و لطيفيان ،م .)1392( .كمال گرايي و اهمال كاری تحصيلي :بررسي نقش واسطه ای اضطراب امتحان .فصلنامه
شخصيت و تفاوت های فردی.73-99 ،)3( 2 ،
هاشمي ،س ،.شاهرخي ،م ،.احمدی ،ز ،.خانزاده ،م .و گروسي ،ا .)1396( .پيش بيني تعللورزی تحصيلي بر اساس ابعاد كمالگرايي.
فصلنامه روانشناسي تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي.191-200 ،)46( 13 ،
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